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Myndighetsnämnden för byggnation och miljö

ANMÄLAN 

Animalieproduktion 

Anmälan enligt 1 kap. 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251)  

Administrativa uppgifter

Anmälan avserBefintlig animalieproduktion Utökning av befintlig animalieproduktion  Nystart av animalieproduktion 

Planerad byggstart, datum: Planerad insättning av djur, datum: 

Företag/namn Organisationsnummer 

Utdelningsadress Postadress 

Faktureringsadress (om annan än utdelningsadress) Postadress 

Kontaktperson Telefon bostad (även riktnummer) Mobil 

E-post Fax 

Fastighetsbeteckning (där animalieproduktion bedrivs) Församling Kommun 

Fastighetsägare om annan än brukaren 

Namn 

Adress Postadress Telefon (även riktnummer) 

Bilagor som ska bifogas anmälan 

Bilaga 1 Situationsplan och ekonomisk karta där befintliga och planerade stallar, gödselvårdsanläggningar, cisterner, tornsilos, plansilos, 

halmpannor och oljepannor finns inritade. 

Bilaga 2 Karta över spridningsarealer (ägd och arrenderad). Bostäder, dricksvattenbrunnar, öppna diken och vattendrag inom och i 

närheten av spridningsarealerna ska vara markerade på kartan. Markera även transportväg till gårdcentrum. 

Bilaga 3 Beräkning av stallgödselproduktion enligt 4 a och 4 b §§ SJVFS 2004:62 

Bilaga 4 Beräkning av arealbehov enligt 8 § SJVFS 2004:62  

Bilaga 5 Samrådsredogörelse. Vid nystart eller förändring av verksamheten ska närboende inom 500 m från djurstallar informeras och få 

möjlighet att lämna synpunkter. Av samrådsredogörelsen ska det framgå vilken information ni har lämnat till närboende, namn och 

adress till de som blivit informerade samt vilka synpunkter som inkommit. De närboende som fått informationen ska markeras på 

karta. 
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Verksamhetsbeskrivning 

Beskriv kort animalieproduktionens inriktning, djurens inhysning samt gödselhantering 

Djurhållning 

Djurslag 
Antal djur i befintliga 

utrymmen 
Antal djur efter 

utbyggnad 
Typ av gödsel 

(fast, klet, flyt, ströbädd) 
Djurenheter 

Mjölkkor 

Ungdjur > 1 år 

Ungdjur < 1år 
(Exkl. kalvar < 6 mån) 

Kalvar < 6 mån 

Dikor 

Ungdjur för köttproduktion 

Suggor 

Gyltor 

Slaktsvin 

Värphöns, frigående 

Värphöns, bur 

Slaktkycklingar 

Unghöns 

Får 

Hästar 

Mink 

Annat: 

Summa djurenheter 

Produktionsnivå 

Mjölkkor: Beräknad produktion av mjölk per ko och år Köttdjur: Beräknad tillväxt gram per dag 

Slaktsvin: Beräknad antal omgångar slaktsvin per år Suggor: Antal omgångar per sugga och år 

Slaktkyckling: Antal omgångar per år 

Övriga fjäderfä produktionsperiod: Antal veckor eller månader 
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Lagring av stallgödsel 

Flytgödsel, urin 

Befintliga behållare Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 

Flytgödselbehållare, volym  m
3
  m

3
  m

3
  m

3
 

Påfyllning under täckning? Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Typ av täckning 

Urinbehållare, volym  m
3
  m

3
  m

3
  m

3
 

Påfyllning under täckning? Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Typ av täckning 

Planerade behållare Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 

Flytgödselbehållare, volym  m
3
  m

3
  m

3
  m

3
 

Påfyllning under täckning? Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Typ av täckning 

Urinbehållare, volym  m
3
  m

3
  m

3
  m

3
 

Påfyllning under täckning? Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Typ av täckning 

Fastgödsel 

Befintliga gödselplattor Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 

Gödselplatta (m
2
)  m

2
  m

2
  m

2
  m

2
 

Lagringshöjd (m)  m  m  m  m 

Finns tak över plattan? Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Finns hängrännor över plattan? Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Finns stödmurar? Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Stödmur på antal sidor 

Stödmurarnas höjd (m)  m  m  m  m 

Planerade gödselplattor Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 

Gödselplatta (m
2
)  m

2
  m

2
  m

2
  m

2
 

Lagringshöjd (m)  m  m  m  m 

Finns tak över plattan? Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Finns hängrännor över plattan? Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Finns stödmurar? Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Stödmur på antal sidor 

Stödmurarnas höjd (m)  m  m  m  m 

Övrig lagring 

Finns lagringskontrakt för stallgödsel/urin? 

Ja, ange hyrd kapacitet och företag nedan Nej 

Hyrd lagringskapacitet Företag/person som kontrakt upprättats med 

   m
3

Brukar stallgödsel lagras som stuka på fält? 

Ja, lagringsperiod: Nej 
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Avloppsvatten och ensilering 

Mjölkrumsavlopp avleds till 

Urin- eller gödselbehållare Slamavskiljare med efterföljande rening Annat 

Vatten från rengöring av maskiner och redskap avleds till 

Urin- eller gödselbehållare Slamavskiljare Annat 

Tvätt- och rengöringsvatten från djurhållning avleds till 

Urin- eller gödselbehållare  Behållare med volym        m3
Annat 

Avlopp från WC leds till 

Urin- eller gödselbehållare Slamavskiljare med efterföljande rening Annat 

Avlopp från dusch leds till 

Urin- eller gödselbehållare Slamavskiljare med efterföljande rening Annat 

Avlopp från personalutrymmen avleds till 

Urin- eller gödselbehållare Slamavskiljare med efterföljande rening Annat 

Ensilering sker i 

Tornsilo Plansilo Storbal 

Pressvatten från ensilering omhändertas på följande sätt 

Ägd och arrenderad spridningsareal 

Fastighet Egen areal (ha) Arrenderad areal (ha) 

Spridningsareal enligt spridningskontrakt 

Fastighet Areal (ha) Fastighetsägare 

Total spridningsareal 

Dominerande jordart Senaste markkartering utförd år 

Resultat från markkartering 
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Betesmark ägd/arrenderad/kontrakterad 

Fastighet     Areal (ha) Fastighetsägare 

Gödselspridning 

Anlitas maskinstation för gödselspridning? Ja, ange vilken: Nej 

Gödsel sprids med följande utrustning: 

Nedmyllning sker på följande sätt: 

Nedmyllning kommer att ske inom antal timmar 

Hur sker långväga gödseltransporter 

Finns permanent bevuxna skyddszoner utmed öppna diken och vattendrag? Ja, bredd     m Nej 

I vilken omfattning finns ständigt bevuxna skyddszoner utmed öppna diken eller vattendrag? Ange i procent  % 

Mottagning och bortforsling av stallgödsel och organiska gödselmedel 

Tar emot Forslar bort Typ   Mängd (m3)

Brukare/ägare Adress 

Tar emot Forslar bort Typ Mängd (m3) 

Brukare/ägare Adress 

Tar emot Forslar bort Typ Mängd (m3)

Brukare/ägare Adress 

Tar emot Forslar bort Typ Mängd (m3)

Brukare/ägare Adress 
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Växtodlings-/gödslingsplan 

Redovisa växtföljd, normal stallgödselgiva och normal tid för spridning 

Köldmedium 

Storlek mjölktank 

Typ av köldmedia Mängd köldmedia 

Bekämpningsmedel 

Vem på gården har behörighet för hantering av bekämpningsmedel 

Anlitas entreprenörer, vilka 

Hur förvaras bekämpningsmedel och andra kemikalier  (Beskriv utrymmets egenskaper,  tätt, invallat, inomhus etc) 

Vilken utrustning finns för att bestämma temperatur, vindriktning och vindhastighet 

Var sker påfyllning av spruta 

Hur sker påfyllning av vatten i sprutan 

Cisterner för brandfarliga vätskor 

Volym (m
3
) Innehåll Inomhus Utomhus I mark Invallning Tak Underlag 

Påkörning

s-skydd

Senaste besiktning 

(datum) 
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Avfall 

Hur omhändertas avfall, ex plast, metallskrot 

Hur förvaras farligt avfall, ex oljor, lösningsmedel, bekämpningsmedelsrester, batterier (Beskriv utrymmets egenskaper, tätt, invallat) 

Hur omhändertas farligt avfall 

Hur förvaras och omhändertas kadaver 

Energi och uppvärmning 

Ange uppvärmningsform 

Djurutrymmen Halmpanna Oljepanna Värmepump  Värmeväxlare Annat: 

Personalutrymmen Halmpanna  Oljepanna Värmepump  Värmeväxlare  Annat: 

Har det vidtagits några energibesparande åtgärder? 

Transporter 

Ange antal transporter per vecka samt vika typer av transporter som förekommer? (Ex foder x ggr/v, mjölkbil x ggr/v, gödsel x ggr/v under x veckor) 

Beskriv eller markera på karta transportväg till gården 

Buller 

Beskriv möjliga bullerstörningar (transporter, fläktar, maskiner, driftstider) samt eventuella bullerdämpande åtgärder. 

Driftstörningar och haverier 

Beskriv de rutiner som finns för att förhindra störningar på yttre miljön i händelse av spill eller haverier. 
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Beslut 

Tidigare beslut som berör verksamheten från länsstyrelsen och Myndighetsnämnden för byggnation och miljö

Underskrift 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Insändes till: Ydre kommun, Miljökontoret, Torget 4, 573 74 YDRE

För frågor kontakta Miljökontoret tel 0381 - 66 12 00 eller miljokontoret@ydre.se

Handläggning av anmälan är avgiftsbelagd. 

Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister 

Hantering av personuppgifter:
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av 
kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur 
personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.
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